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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. január 13-án megtartott üléséről 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

    

Áldott Lóránt helyi képviselő 

                        Dr. Bakonyi Dolli helyi képviselő  

Halász István helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő   

                  

  Velner Tímea kirendeltségvezető 

dr. Szabóné dr. Militár Ágnes FMK Martonvásári Járási Hivatal hatósági 
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Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 8 óra 3 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Horváth Gyula és Szucsán Zoltán 

képviselők egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak résztvenni az ülésen. A napirend ismertetése és 

elfogadása előtt megadja a szót Vinisné Hegedüs Jolánnak, aki az iskola alapítványáról szeretne egy 

pár szót szólni. 

 

Vinisné Hegedüs Jolán: köszöni a szót. Elmondja, hogy tud róla, hogy az önkormányzat a jövőben 

szeretne létrehozni egy alapítványt. Szeretné elmondani, hogy az iskolának az alapítványát át 

lehetne alakítani erre a célra, hiszen egy, már meglévő alapítványt könnyebb a saját képünkre 

formálni, mint egy újat alapítani. Amennyiben a Tisztelt Testület elfogadja az ajánlatát, szívesen áll 

bármikor a rendelkezésükre.  

 

Tóth Béla polgármester: köszöni a felajánlást. 

 

Vinisné Hegedüs Jolán távozik. 

 

Tóth Béla polgármester ismerteti a tervezett napirendet. 

 

 

1. Önrész biztosítása a sportpálya kivásárlásához kapott támogatáshoz 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

2. Pályázat kiírása a védőnői állásra 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

3. Egyebek 

  

 

A Képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadja a napirendet. 

 

1. napirendi pont- Önrész biztosítása a sportpálya kivásárlásához kapott támogatáshoz 

 

Tóth Béla polgármester: mint arról már korábban is beszélt a sportpálya kivásárlásához a 2014. 

december 19. napján megtartott kormányülésen elkülönítettek 15 M Ft-ot. 2014. december 29-én 
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érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumától egy pályázati űrlap, amelyben 1,666 M Ft önrészt 

biztosítani kell ahhoz, hogy a 15 M Ft-ot megkaphassuk. Kérdezi a képviselőket, hogy az 1,66 M Ft 

önrészt biztosítsák-e vagy sem? 

Halász István képviselő: Vincze Csabával történt-e már egyeztetés, illetve a Polgármester úr által 

korábban említett értékbecslővel mi a helyzet? 

Tóth Béla polgármester: Vincze Csaba úrral még nem kezdődtek meg a tárgyalások. Az 

értékbecslő pedig a mai nap délelőttjén érkezik. Egyéb kérdés, hozzászólás? 

Nincs több kérdés. 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy a sportpálya kivásárlásához az 1,666 m Ft 

önrészt biztosítsák, azt kéri kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2015. (I.13.) számú határozata 

 

a sportpálya megvásárlásához önrész biztosításáról 
 

1. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpálya kivásárlásához kapott, 

1812/20014.(XII.19.) Kormány határozat szerinti 15 millió forint összegű támogatáshoz 

szükséges 1.666.660 forint önerőt a 2015. évi költségvetéséből biztosítja. 

2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az 1. ponthoz tartozó Támogatási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Pályázat kiírása védőnői állásra 

Tóth Béla polgármester: a november végén meghirdetett pályázatra nem volt jelentkező, így a 

több éve tartó probléma továbbra sem oldódott meg. A helyettes védőnő szerződésének 

meghosszabbításához Juhász Csaba polgármester úr csak két hónapos határozott időre járult hozzá, 

így a feladatellátás érdekében azonnal ki kell írni a pályázatot, megpróbálkozva a végleges 

megoldással. 

Az álláshirdetés tartalma változatlan, a határidők a következők szerint határozhatóak meg: 

Megjelenés január 19. (hétfő) 

Jelentkezési határidő: február 6. (péntek) 

Jelenkezők meghallgatása: február 13-ig 

Döntés: február 18. 

Állás betölthető: március 1.  

Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a védőnői pályázat kiírásával az imént elmondott 

feltételekkel, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 
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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. (I.13.) számú határozata 

a védőnői pályázat kiírásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti a védőnői állást, a mellékelt felhívás 

közzétételével. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Tóth Béla polgármester: az egyebekben van-e valakinek hozzászólása?  

 

Nincs hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 08 óra 54 perckor. 

 

 

 

 

   Tóth Béla               dr. Balogh Lóránd 

 polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltségvezető 

 

 


